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•  Testi és lelki felfrissülés az egész családnak

•  Gyermek-, tini- és ifjúsági programok

•  Felekezetközi közösség, inspiráló találkozások  
a Balaton partján

Egészséges      közösség

BalatonNET
2022. augusztus 17–21. 

Balatonszemes

...az Ő hatására egybeilleszkedve 
és összefogva, 
a különféle kapcsolatok segítségével 
...gondoskodik önmaga növekedéséről, 
hogy épüljön szeretetben.  
(Efezus 4:16)

Előadóink: Uzonyi Barna,  

Dani Eszter, Győri Péter 

Benjámin, Henderson Paul  

és Bolyki László

Szombat este  
Pintér Béla koncert

Misszió Expó  •  KözTér 

koncertek  •  táncház  •  színház 

szemináriumok  •  NETBeach



A           balatonnet 

arculatát 

és kiadványait készítette:

boltospeter@gmail.com 

+ 36 30 999 42 22

Amikor az egészséges közösség témáját 
meghirdető BalatonNET logóját borítókép-
ként felraktam a Fb oldalamra, egyik bará-
tom rögtön rákérdezett: „Hol van egészsé-
ges közösség?”

A válaszadás előtt nyilván meg kellene 
fogalmaznom, mik szerintem az egészséges 
közösség ismérvei. Nem akarom elvenni 
előadóink kenyerét, de ezen elgondolkodva 
a következők jutottak eszembe: 

Ami egészséges, az megfelelően mű-
ködik. Nem biztos, hogy kiválóan, ameny-
nyiben ez alatt azt értjük, hogy szembe-
ötlően erős vagy ügyes, és átlag feletti 
teljesítményt nyújt; nem biztos, hogy tö-
kéletesen, amennyiben a hibátlanságot ál-
landó, minden kilengés nélküli elvárásként 
fogalmazzuk meg; és biztosan nem meg-
feleltethető ezekkel a fogalmakkal sem: 
bevégzett, beérett, teljességet elérő… Sőt, 
úgy gondolom, hogy az „ép és egészséges” 
megfogalmazásban is azért szerepel mégis 
a különválasztás, mert bizony lehet, hogy 
valaki nem teljesen ép, mégis testileg-lelki-
leg egészséges (fogyatékkal élő embertár-
saink például kiváló sporteredményeket ér-
tek el a paraolimpián).

Jó gyümölcsöt terem. Nem a test cse-
lekedetei (Gal 5,19–21), hanem a Lélek 
gyümölcsei (Gal 5,22) nyilvánulnak meg, a 
képmutatás nélküli hitben és krisztusi sze-
retetben. Az igazságot követi a szeretetben 
(Ef 4,15), hiszen Sion igazság és jogosság 
által váltatik meg (Ézs 1,27), így növeke-
dik Krisztusban, Aki az Egyház Feje. A fi zi-
kai, biológiai jelentése mellett a beszéd, a 
tanítás jelzője a Bibliában az „egészséges” 
(1Tim 1,10; 6,3; 2Tim 1,13; 4,3; Tit 1,9; 
2,1.8). Ennek elkötelezett.

Hálás szívvel él. 
Ami „vidám szív” és 
a Péld 17,22 szerint 
a legjobb orvosság 
– ha bármi baj tá-
madna is. Tudom, 
hogy Kinek és Mit 
köszönhetek. Milyen csodálatos, hogy kö-
zösségben élhetek Istennel és a testvérek-
kel, és végezhetem azt a munkát, amire Ő 
meghívott (misszió és karitász). Lehet, hogy 
nincs ebben látszólag semmi különleges, 
megy minden a maga útján. Van-e bennem 
hála azért, mert minden jól megy, min-
den rendben van - észrevesszük-e ebben 
a nagyszerűséget és a csodát? És a hálás 
szív segít végig a nehézségeken. „Átmen-
vén a Siralom völgyén, forrássá teszik azt; 
bizony áldással borítja el korai esõ. Erőről 
erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a 
Sionon.” (Zsoltárok 84,7–8)

Istenünk Lelke őrizzen meg bennünket 
Krisztus élő, ható és egészséges közössé-
gében!

Szeretettel: 

Horváth István
a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) 

főtitkára

K Ö S Z Ö N T Ő
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Egészséges közösség

2023. február 
12 –19.

•  A házasságról őszintén 
mindenkinek

•  Közismert emberek a 
házasságról és Krisztusban 
nyugvó hitükről

•  Programok egy héten 
át az ország számos 
településén

Legyél Te is helyi szervező!

www.hazassaghete.hu   

http://www.facebook.com/

hazassaghete

JÖVŐRE ISMÉT 
TALÁLKOZUNK

2023. március 24–25.

www.etikusvezetes.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Vezetői anyagok, 

GLS Estek, jegyvásárlás...



• Christlife Ministries  
• Csendesedő Keresztény Webshop  
   www.csendesedo.hu
• Ez az a nap! www.ezazanap.hu 
• Illatosító AV www.illatositoav.hu 
• Immanuel Kiadó www.immanuel.hu 
• Keresztény pólók  
   www.keresztenypolo.com 
• Kiáltás az életért!  
   www.kialtasazeletert.org 
• OM www.om.org 
• Vasárnapi Iskolai Szövetség  
   www.visz.org 
• Wycliffe Bibliafordítók  
   www.wycliffe.hu 
• Zsidók Jézusért  
   www.zsidokjezusert.org

A MISSZIÓ EXPÓ KIÁLLÍTÓI
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Uzonyi Barna
Keresztény családban nőttem fel, de 

majd csak 13 éves koromban találkoztam 
személyesen Isten hatalmas szeretetével és 
kegyelmével. Egy új életet kaptam tőle és 

egy elhívást, hogy 
teljes időben Őt 
szolgáljam. Leg-
jobb barátom és 
segítőtársam eb-
ben Magdi, a fe-
leségem, akivel 
együtt három cso-
dálatos gyermeket 
nevelhetünk. Iga-
zán nagy kiváltság 
számomra, hogy 

2015 óta a Péceli Baptista Gyülekezet lelki-
pásztora lehetek. Álmunk egy olyan gyüle-
kezet, ahova belépve Istennel találkozhatsz, 
ahol megérezheted az Ő szeretetét az em-
bereken keresztül is és Isten tiszta beszéde 
hangzik el mai érthető nyelven. Nagyon 
szeretem, amikor tudok segíteni mások-
nak, hogy közelebb kerülhessenek Istenhez, 
megerősödhessen a házasságuk vagy épp 
megtalálják a szolgálatukat.

Az elmúlt 2 évben különösen hangsú-
lyos lett számunkra az egészséges közösség 
témája. Mindig is aktuális téma volt ez, de 
a mostani időszakban talán még égetőbbé 
vált. Sok területen látunk ma lelki beteg-
ségeket, fertőzéseket, pont ezért hatalmas 
kincs a lelki-szellemi egészség. Hiszem, 
hogy Isten tanítani akar minket, hogy élet-
erős, virágzó, Isten dicsőségére élő gyüle-
kezetekben éljünk és szolgáljunk.

Modellek, betűszavak, évente cserélődő-
en népszerű könyvek. Céltudatos gyüleke-
zet, vertikális gyülekezet, sejtcsoportos gyü-
lekezet, egyszerű gyülekezet, posztmodern 
gyülekezet, Istent keresők iránt érzékeny 
gyülekezet, természetesen fejlődő gyüle-
kezet, missziói gyülekezet, társadalom felé 
forduló gyülekezet. Ezek mindegyike fon-
tos alapelveket ír le, amelyek segíthetnek 
a lelkészeknek, presbitereknek a gyüleke-
zet kormányzásában, a gyülekezeti kultúra, 
alapértékek formálásában. Szerencsére a 
zárt, magába forduló gyülekezetet , vagy 
a bonyolult és megmerevedett gyülekeze-

teket népszerűsítő 
könyvet még nem 
írtak, az általában 
magától történik 
meg, sajnos nem 
kell külön kézi-
könyv hozzá.

Milyen az egész-
séges gyüleke-
zet? Sokféle, nem 
egyféle modellje 
van. Én talán azt 

mondanám, hogy ha látod, akkor azonnal 
tudod, érzed, hogy ez az, ahol éppen jársz. 
Ha a test példáját veszem alapul, akkor ez 
egy olyan gyülekezet, amelynek tagjai a he-
lyükön vannak, jól működnek. Immunrend-
szere működik, ha megbetegszik, képes 
meggyógyulni, ha valami elcsúszik, képes 
azt korrigálni.

Az idei BalatonNET-en együtt keressük 
majd a válaszokat erre a kérdésre: milyen 
egy egészséges közösség? Hogyan lehet, 
lehet-e stagnáló vagy zsugoró gyülekezete-
ket, amelyeknél valami elromlott (vagy csak 
az urbanizáció elvitte a fiataljait) növekvő, 
misszionáló közösségekké tenni? Mit kezd-
hetünk a gyülekezetépítési modellekkel, mi 

emelhető át belőlük a magyar valóságba? 
Mi az egyén felelőssége és feladata? Vagy 
mit kezdjünk azokkal, akik egyszerűen ezt 
mondják: az imádság a válasz, a többi majd 
megoldódik! Vajon van ennél több is a té-
mában? Hiszem, hogy van.

Idei előadóink szokás szerint változatos 
felekezeti és helyi gyülekezeti háttérből ér-
keznek. Olyan lelkészek ők, akik imádságos 
szívvel készültek fel arra, hogy ebben a té-
mában megszólaljanak közöttünk. Hallgas-
suk őket nyitott, Istenre figyelő szívvel! Al-
kalmazzuk mindazokat a dolgokat otthon, 
a helyi közösségünkben, amelyeket az idei 
BalatonNET során tanításaikból a szívünkre 
helyez az Úr!

Szeretettel:
Kapocs Attila

BalatonNET koordinátor

K Ö S Z Ö N T Ő K Ö S Z Ö N T Ő E L Ő A D Ó I N K

Megtiszteltetés 
számunkra, hogy 
a BalatonNET ren-
dezvényének idén 
is otthont adhat 
Balatonszemes. 
Ez az évente meg-
rendezésre kerülő 
evangéliumi talál-
kozó egyedülálló 
lehetőség, hogy 

akár egyénileg, akár családként, akár egész 
gyülekezeti közösségként részesei legyünk 
Isten és népe felfrissítő és megújuló talál-
kozásának. Úgy gondolom, hogy a mai vi-
lágban élő hívők csak úgy tudnak megállni 
a mindennapok sodrásában, hitelesen köz-
vetíteni az örömhírt, ha hitük mély és meg-
ingathatatlan. A keresztény alapértékek, 
a család, a házasság, a gyermekvállalás és 
a szeretet minden ember számára nagyon 
fontos erkölcsi értékek, melyekről tanúbi-
zonyságot ad a találkozó.

Köszönetet szeretnék mondani a ren-
dezvény főszervezőinek és segítőiknek, akik 
lehetővé teszik az ide látogatók számára a 
több napos lelki feltöltődést.

Legyen eredményes ez a pár nap, amit 
Balatonszemesen töltenek, ehhez kívánok 
minden résztvevőnek tartalmas pillanato-
kat!

Németh Kornélné 
polgármester, Balatonszemes



Dani Eszter
A Solymári Református Gyülekezet lel-

kipásztora, missziói főtanácsadó az MRE 
Missziói Szolgálatánál és Aliansz alelnök 
vagyok. 

Missziói elhívásom a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület (KIE) újraindításakor szervezett 
képzésekben formálódott, ahol különböző 
felekezetek fiataljai együtt vittük az evan-
géliumot az egyháztól elidegenedett kor-
társaink számára, majd szerveztünk ifjúsági 
munkatársképzéseket a 90-es évek elején. 
1993-ban utam Kárpátaljára vezetett, ahol 

egy csodálatos 
ébredésnek lehet-
tem szemtanúja, 
és kapcsolódhat-
tam be ennek gaz-
dag szolgálatába 
Munkácson és a 
környező települé-
seken. Itt kerültem 
kapcsolatba cigány 
közösségekkel, 
ahol az evangéli-

um rendkívüli erővel munkálkodott. A 90-es 
évek második felében néhány fiatal társam-
mal együtt egy családi típusú gyermekott-
hont indítottunk Munkácson az utcán ma-
radt, szociális hálóból kiesett gyermekek 
számára. 

2002-ben hazatérésem után egy új lakó-
telepi gyülekezetben Gazdagréten folytat-
tam szolgálatomat. Innen Rákoskeresztúrra, 
majd a Zsinati Hivatalba vezetett az utam, 
ahol közel tíz éven át vezettem a Missziói 
Iroda szolgálatát. Missziói irodai munkám 
hangsúlyai a gyülekezetek missziói meg-
újulásának munkálása, a külmisszió támo-
gatása és a cigánymisszió voltak. Jelenleg 
ezeket a szolgálatokat tanácsadóként tá-
mogatom. 

Az Aliansz alelnökeként örömmel szolgá-
lok felekezetközi evangéliumi rendezvénye-
ken, ezzel is megélve és erősítve Krisztus 
testének egységét. 

Miért fontos az egészséges közösség 
számomra? 

Hitünket nem tudjuk megélni csupán 
individualista módon. A Krisztust követő 
közösség, a gyülekezet az a hely, ahol Is-
ten Országa valósága megtapasztalható a 
Szentlélek által, amikor az Isten dicsőítése, 
a szeretet, az elfogadás, a megbocsátás, 
a szolgálatokban egymás kiegészítésének 
valósága megtapasztalható. Ugyanakkor 
Krisztus közössége az a megerősítő, kiküldő 
közösség is, ahol támogatást kapunk arra, 
hogy Krisztus tanúiként éljünk a kultúrában, 
a hivatásunkban, a szomszédságunkban, 
családunkban.  

Győri Péter Benjámin
Abban, hogy ma Krisztusban hívő em-

bernek mondhatom magamat, bizonyára 
volt szerepe a családi örökségnek. Egyrészt 

a(z evangélikus) 
lelkészként szolgá-
lók sorában már 
legalább a tizedik 
generációhoz tar-
tozom. Másrészt 
családom erősen 
kötődik a huszadik 
század lelki ébredé-
seihez. Ezzel együtt 
hamar ráébred-
tem arra, hogy a 

megüresedett keretek és az előttünk jártak – 
egykor sikeres – módszereinek az alkalmazá-
sa önmagában nem vezet élő hitre.

A harmadik – talán legmeghatározóbb – 
szál, hogy magam körül működés közben 

E L Ő A D Ó I N K E L Ő A D Ó I N K
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Bolyki László
Zenész (Bolyki Brothers, Budapesti Fesz-

tiválzenekar, Erkel Ferenc Kamarazenekar), 
lelkigondozó, publi-
cista, a Biatorbágyi 
Keresztyén Testvér 
Gyülekezet tagja 
és igehirdetője va-
gyok. 

Szolgálatom 
 középpontjában a 
hívő emberek sze-
mélyes és közössé-
gi megújulása áll, 
ezért különösen 
fontosnak tartom, hogy együtt gondolkod-
junk az „egészséges közösség” témájában.

láttam az őszinte, tettetés és mesterkéltség 
nélküli evangéliumi hitet kiábrázolva, amely 
akár a keresztyénséggel szemben közömbös 
vagy éppen gyanakvó és ellenséges világban 
is „működik”, örömteli és törhetetlen életet 
eredményez.

Meggyőződésem, hogy erre a „kiábrázolt 
igére”ma különösen is nagy szükség van. 
Nem elég hűségesnek maradni a biblikus 
tanításhoz, hanem képesnek kell válni arra, 
hogy bemutassuk az evangélium működé-
sét és hatásait a hétköznapi élet minden te-
rületén. A mi nemzedékünkben ezt újra kell 
tanulni.

Ennek megfelelően végzem a szolgálato-

Henderson Paul
32 éve érkeztem Amerikából egy gyü le-

kezet plántáló csapat tagjaként. A kezdetek-
től lelkészi szolgá-
latot végzek, 2014 
óta Pestszentlőrinci 
Agapé Gyülekezet 
vezető lelkipásztora 
vagyok. 

Meg győ ző  dé-
sem, hogy ott mű-
ködhet egész séges 
közösség, ahol az 
emberek használják 
az Istentől kapott 
ajándékaikat. Fontosnak tartom, hogy 
segítsem az embereket azzá válni, akinek az 
Atya teremtette őket. A szolgálatom fontos 
eleme, hogy igei igazságokkal bátorítom és 
buzdítom az embereket. Mindezek mellett 
a humort és a személyes történeteket is na-
gyon szeretem használni, hogy érthetőbbé 
és emberközelibbé tegyem a tanításokat. 

Feleségemmel, Katival aktívan szol gá-
lunk, 3 gyermekünk van.

mat Szolnokon az evangélikus gyülekezet-
ben lelkészként 2001 óta, illetve egyházunk 
Dél-Pest megyei körzetében esperesként né-
hány éve.

Nős vagyok, feleségem – Ildikó – tanító-
hitoktató. Két gyermekünk van.

A Szentháromság-Isten önmagában sze-
retetközösség. A teremtés nem közösség 
létrehozása, hanem a létező közösség meg-
osztása, kiterjesztése. Isten közösségre te-
remtette az embert: Istennel és egymással 
való közösségre. A család közösségében, 
mások tükrében tanulunk meg mindent, 
még azt is, hogy „én” vagyunk. A bűn, a 
világ töröttsége az Istennel való közösség 
megszakításával kezdődik, amelynek kö-
vetkezménye minden más emberi közösség 
megromlása, és a személyes dezorientált-
ság. A gyógyulás útja visszafelé: az Istennel 
helyreállt kapcsolat gyógyítja a közössé-
get, az egészséges közösség gyógyítja az 
embert.

•••

•••

•••



Időpont Helyszín 08. 17. szerda 08. 18. csütörtök 08. 19. péntek 08. 20. szombat 08. 21. vasárnap

09:00 Közösségi tér  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
16:30  KözTér  

és Misszió Expó 
megnyitó (KözTér)

Áhítat

10:00– 
11:45

Főszínpad – 
Tornacsarnok

Dicsőítés
Tanít: Uzonyi Barna

Dicsőítés
Tanít: Uzonyi Barna

Dicsőítés
Tanít: Uzonyi Barna

Záró alkalom / Dicsőítés
Tanít: Uzonyi Barna

Baptista imaház Gyerekprogram

Ifi sátor Tini program

12:00– 
13:30

Különböző  
helyszínek

Szemináriumok: Isten királysága – Wayne Barrett; férfi – Soulcon; női – Győri Virág; házas – Révész  
  Lajos és Szilvi; időseknek szóló  Kovács Dénes és Anikó; egyedülállóknak szóló – SingleCross)

 
Dicsőítés:
MPE Késői Eső 
Gyülekezet  
dicsőítő csoportja, 
Metz Gergő 
vezetésével

Az előadások  
és szemináriumok 
hanganyaga 
letölthető lesz 
honlapunkról:  
www.balatonnet.hu

14:00–
17:00

Szabadstrand újra NETBeach  (pontos helye a térképen található)

16:00– 
18:00

Közösségi tér 16:00 Isten királysága... könyv-
bemutató és beszélgetés Wayne 
Barrettel a könyv és a gyülekezet-
építési modellek kapcsán
17:00 Egészséges életmód

Paulus Kiadó – Milyen az 
egészséges gyülekezet? 
könyvsorozat bemutató és 
beszélgetés

Humorzsák – beszélgetés 
Klesics Tündével a Harmat 
kiadó és a Family magazin 
szerzőjével

Baptista imaház Egy egészségtelen közösség 
egészséges, missziói gyüle-
kezetté válása: Szabó Iván-
nal beszélget Kapocs Attila

18:30– 
20:30

Főszínpad – 
Tornacsarnok

BalatonNET megnyitó 
Dicsőítés 
Tanít: Dani Eszter

Dicsőítés 
Tanít: Győri Péter Benjámin

Dicsőítés 
Tanít: Henderson Paul

Dicsőítés 
Tanít: Bolyki László

Baptista imaház Gyerekprogram

Ifi sátor Tini program

21:00 Főszínpad Pintér Béla koncert

Közösségi tér Greizer Miklós és Zsófia 
missziós előadása

Zsidó táncház Nyitás az életre – Bíró Zsolt 
és Kalupka János pódium-
beszélgetése

társasjáték, később GOSPEL 
CAFÉ – média éjjel és titok-
ban (jeges tea mellett)

Baptista imaház NET-Színház: Ádám és Éva

Ifi sátor 
 

Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram – Ifiprogram
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Szeretettel hívunk  

minden érdeklődőt  
a következő BalatonNET-re is! 

Tervezett időpont:

 2023. 08. 16  – 20. 

Találkozzunk jövőre ugyanitt!

• www.balatonnet.hu 

• Telefon: +36 20 775 8627  

• balatonnet.info@gmail.com
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�
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HELYSZÍNEK

Iskola / Tornacsarnok

Misszió Expó, 

Közösségi tér és Kávéház

Ifi sátor

Baptista Imaház

NETBeach

Szabadstra
nd 

NETBeach
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Ifi program esténként 9 órától 
az ifi sátorban...

G Y E R E K -  É S  T I N I P R O G R A MG Y E R E K -  É S  T I N I P R O G R A M

Mozgalmas program 3–10 éveseknek. Bibliatanítás énekekkel, játékokkal, 
kézműves séggel és sok vidámsággal a VISZ tanítóinak vezetésével.

Minden tinédzser számít! – Minden nap délelőtt 
10 órától, délután 18:30-tól várunk szeretettel 
az ifi sátorban.

12 13

Utazz velünk!
• egy perzsa királyi palotába
• és egy afrikai kis faluba!
Miért pont ide? Gyere el és megtu-

dod! Hozz magaddal valami királylá-
nyos/királyos dolgot!

***
A gyerekeket a fő program előtt fél 

órával – és a vége után fél óráig(!) – 
várjuk sok szeretettel a baptista ima-
házban.

***
VISZ anyagok gyermekeknek:

www.csodaklikk.hu 

Fiatalok Krisztusért (Youth for Christ) • yfc.hu



Isten országa, Isten királysága
– Wayne Barrett szemináriuma

Wayne egy texasi 
gyülekezet (Hilltop 
Lakes Chapel) lel-
kipásztora, akinek 
a szeminárium té-
májában (Isten 
kiráysága – Amit 
Jézus hirdetett... és 
amiről mi elfeled-
keztünk) írt könyvé-
nek nemrég jelent 
meg a magyar kiadása.

Az Isten országáról nagyon sok könyvet 
írtak már. Tolsztojt, Martin Lloyd Jonest és 
még sok más gondolkodót foglalkoztatott.

A napi hangsúlyok a következőek lesz-
nek:

Csütörtök: Gondolkozzunk az Isten or-
szága gondolkodásmódjának megfelelően 
– mi lesz ennek a hatása?

Péntek: Milyen Isten országa?
Szombat: Kik ennek az országnak a pol-

gárai?

Helyszín: Iskola, fszt 1. tanterem

•••

Csütörtökön  
16 órától  
a KözTérben

Isten királysága... 
könyv bemuató 
és beszélgetés 
Wayne Barrettel  
a könyv és a gyü-
lekezetépítési 
modellek kapcsán

Szeminárium 
egyedülállóknak

Idén először: sze-
minárium egyedülál-
lóknak! Nem csupán 
egy előadás, hanem 
egy három előadás-
ból álló szeminárium egyedülállóknak a 
BalatonNET-en a SingleCross jóvoltából!

Napi témák és előadók:
Csütörtök: Párválasztás Istennel – Mi Is-

ten terve velem? (Fóris Attila)
Péntek: Ki a nagy Ő? – Hogy ismerhetem 

fel és meg a leendő házastársam? (dr. Ko-
váts György)

Szombat: Kardinális kérdések – Válás 
után új házasság, szexualitás helye, szere-
lem kell-e a házassághoz? (Nemes Pál)

Helyszín: Iskola, fszt 2. tanterem

•••
 

Időseknek szóló szeminárium 
 – Kovács Dénessel és Anikóval

Idén először a BalatonNET történetében: 
időseknek szóló szeminárium!

Mit jelent az utolsó előtti vagy utolsó 
fejezete az életünknek? Hogyan rendez-

S Z E M I N Á R I U M O KS Z E M I N Á R I U M O K

zük dolgainkat, hogy jól fejezzünk be? Mit 
jelent a házasság utolsó, arany időszaka? 
Ezekről lesz szó többek között Dénes és 
Anikó szemináriumán.

Helyszín: Iskola, fszt 3. tanterem

•••
 

Maradj Életben! 
– Női szeminárium Győri Virággal

Legfontosabb él-
tető közösségünk 
az Istennel való sze-
mélyes kapcsola-
tunk. Miért van az, 
hogy mégis erre 
jut a legkevesebb 
idő? Miért érezzük 
sokszor nyűgnek a 
napi csendességet 
és távolinak szerető 
Atyánkat? Hogyan növekedhetünk az irán-
ta való bizalmunkban, szeretetünkben? És 
honnan meríthetünk erőt, vigaszt a nehéz 
időkben, amikor úgy tűnik, hogy Isten hall-
gat, vagy cserben hagy minket?

Az idei női szemináriumokon ezeket a 
témákat fogjuk körbejárni – sok beszélge-
téssel, személyes vallomásokkal, gyakorlati-
as ötletekkel. Több év hitben járás után sem 
árt néha ezeken eltűnődni – a jó gyakorla-
tokat megerősíteni, a rosszakat elhagyni s 
ezáltal új lendületet venni. 

Magam is megtapasztaltam, milyen 
„korgó gyomorral” vagy „gyorséttermi 
koszttal” a hit útját járni, de azt is, hogy Is-
tenünk nem erre hívott minket. Azt szeret-
né, ha kevesebbet aggódnánk, és jobban 
bíznánk benne, ha örömmel, reménnyel 
lennénk tele, ha „élő víz folyamai árad-
nának” belőlünk. Az a vágyam, hogy a 

BalatonNET végére a szeminárium tagjaival 
együtt mind megtapasztalhassuk ezt.

Az egyes alkalmak témái:
1. Augusztus 18.: Oly távol vagy tőlem – 

vagy mégis közel?
2. Augusztus 19.: Mivel eteted a lelked?
3. Augusztus 20.: Kapaszkodj a nehéz 

időkben!

Helyszín: Baptista imaház nagyterme

•••
 

Házas szeminárium 
– Révész Lajossal és Szilviával

Témánk az egészséges házasság lesz.
– Az egészséges házasság titka: Egy kap-

csolat, ezerféle kötődés;
– Egy felnőtt kapcsolat: „gondoskodik 

önmaga növekedéséről”;
– Az érzelmek jelentősége: „Épülni a sze-

retetben”.

Házasságunk a legszorosabb és a leg-
hosszabb kapcsolatunk. Elsősorban rajtunk 
áll, hogy milyen is. Mi is tapasztaljuk, hogy 
a jó házasság nem magától jön létre, fog-
lalkoznunk kell vele.

Helyszín: Tornacsarnok
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Isten királysága
WAYNE BARRETT

Bolyki László előszavával

Jézus tanításának hangsúlyos eleme volt Isten királysága. 
Manapság a nyugati keresztyénség számára viszont nem 
központi kérdés Isten országáról gondolkodni, beszélni 
és azt hirdetni. Mi lehet ennek az oka? Egyáltalán mi az 
Isten királysága? Mit jelent Isten uralma alatt élni?

Ez a könyv megújulásra hívja Krisztus követőit, köztük 
a magyar keresztyéneket is – felekezeti hovatartozástól 
függetlenül. A szerző átfogó magyarázatot ad azoknak is, 
akik ugyan még nem hívők, de szeretnének többet tudni a 
keresztyénségről.

Dr. Wayne Barrett lelkipásztor, zenész, férj, 
apa, egyetemi tanár – Texasban él és tanít. 

Szolgálatai során 1989-ben érkezett először 
Magyarországra evangélizációs célból. Azó-

ta számos alkalommal látogatott hazánkba az Evangélium 
terjedését segíteni és támogatni. A Kingdom of God című 
könyve immár magyarul is elérhető az olvasók számára. 

Elérhetőség: christlife@suddenlink.net
Online megtekinthető tanítások: hilltoplakeschapel.org 

Amit Jézus hirdetett… 
és amiről mi elfeledkeztünk
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Rendező: Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz)
Támogatók: Balatonszemes Önkormányzata • Köszönjük Magyarország! • Axióma 
Kulturális Alapítvány • Gospel Média • Siófoki Tankerület • Reich Károly Általá-
nos és Zeneiskola • Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) • Magyaror-
szági Református Egyház • Magyarországi Evangélikus Egyház • Magyar országi 
Baptista Egyház • Gondviselés Alapítvány –  Balatonszemesi  Baptista Gyülekezet • 
Szóládi Református Gyülekezet • Agapé Gyülekezet • Kaposvári Baptista Gyüleke-
zet • Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet • MPE Késői Eső Gyülekezetet • OM 
Magyarország  – Onézimusz Alapítvány • ChristLife Ministries • Vasárnapi Iskolai 
 Szövetség (VISZ) • YFC – Fiatalok Krisztusért Alapítvány

K Ö S Z Ö N J Ü K  A  T Á M O G A T Á S T !
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S Z E M I N Á R I U M O KS Z E M I N Á R I U M O K

Férfi szeminárium
– Barabás Péterrel (Soulcon)

Témák:
1. nap: Padlógáz 

– a férfiak fizikai 
egészségéről

2. nap: Szervize-
lés – a férfiak szelle-
mi egészségéről

3. nap: Ki ül a 
kormánynál? – a 
férfiak lelki egész-
ségéről.

Helyszín: Baptista imaház alagsor 1

Bővebben a Soulconról:

Fizikailag és lelkileg is egészségesen

„Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, le-
gyetek férfiak, legyetek erősek! Minden 
dolgotok szeretetben menjen végbe!” 
(1Korinthus 16:13–14)

Ebben az elbukott világban nagy küzde-
lem hűségesnek maradni Isten elhívásá-
hoz, amit a férfiak életébe helyezett. Fizi-

kai, mentális és szellemi harcok végtelen 
sorával nézünk szembe. Van amikor győ-
zünk, máskor veszítünk, de mindenképpen 
küzdenünk kell. Ennek a világnak szüksége 
van hősökre. Olyan férfiakra, akik felállnak, 
vállalják a kihívást, és küzdenek a házassá-
gukért, a családjukért, a barátaikért, a kö-
zösségükért és önmagukért. Azonban az a 
probléma, hogy a gyülekezetek kevesebb, 
mint 10%-a tart fenn hatékony szolgálatot 
a férfiak felé.

Mit jelent a Soulcon? A szó az angol soul 
(lélek – értelmünk, érzelmünk és akaratunk) 
és control (irányítás) szavakból készült. 
Szolgálatunk célja, hogy megmutassa a ke-
resztény férfiaknak, hogy miként engedel-
meskedjünk a Szentlélek irányításának az 
életünk minden egyes területén. A biblikus 
fegyelem által megtanulunk fizikailag és lel-
kileg is egészségesebben élni.

https://www.facebook.com/
soulconmagyarorszag

A Soulcon keresztény férfiszolgálat egy 
nemzetközi mozgalomnak a része. Bővebb 
információt angolul találsz itt: soulcon.com

Színház

Helyszín: Balatonszemes, Baptista imaház 
(Gárdonyi Géza utca 7.)

BenedekZalán: ÁdámésÉva
Milyen a nő? És milyen a férfi ? És mi történik, ha összeeresztjük őket? Miért ne játssz scrabble-t egy nővel? 
Miért üldözi a férfi akat VIII. Henrik szelleme, őt meg a hat felesége? Minden terítékre kerül a 22 kg csokitól 

a kölesgolyóig, és persze kommunikáció, konfl iktuskezelés, agyműködés, nemi szerepek és hasonló 
„apróságok”. Mindez egy másik bolygóról származó Professzor tolmácsolásában. 

Az előadás ötvözi a pszichológia eredményeit számos közéleti és kultúrtörténeti utalással.

2022. augusztus 19. (péntek),  21 óra

Az előadás a             program keretében ingyenesen valósul meg!Az előadás a             program keretében ingyenesen valósul meg!
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K Ö Z T É R    K I Á L L Í T Á S    N E T B E A C H

KözTÉR – Teérted
Idén is kávézóval, remek délutáni 

és esti programokkal...

19

Nyitás az Életre – péntek este 9-től pó-
dium beszélgetés

Vendég : Kalupka János a Naphegy gyü-
lekezet lelkipásztora

Beszélgetőtárs: Biró Zsolt műsorvezető
Téma: Az Apostoli egyház elöregedő, 

bezárkózó világából egy gyógyulási, éledé-
si-ébredési folyamat indult meg néhány fi a-
tal lelkipásztor szolgálata folytán az utóbbi 
évtizedben.

A Naphegy gyülekezet gyógyulásának 
történetét mutatjuk be, beszéljük át egy 
pódiumbeszélgetés keretében. Az interaktív 
beszélgetés folyamán a közönség kérdéseit 
is szeretettel várjuk.

Idén Varga Zoltán szobrászművész kiállításai láthatók majd az iskola aulájában. 
Mindezek mellett Zoltán a KözTér sátorban foglalkozásokat is fog tartani 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Varga Zoltán 
vagyok, szobrász-
művész.

Keresztény, 
bibliai témákban 
alkotok, bibliai 
gyermekjátékokat 
gyártok, tanítok 
kicsiket, nagyokat 
faragni, alkotni. 
Számos rendezvé-

nyen megfordultam, személyes életemmel, 
munkáimmal teszek bizonyságot, ahogyan 
alkalom nyílik, gyerekek, fi atalok, időseb-
bek felé.

Nemcsak munkáimat állítom ki egy-egy 
rendezvényen, hanem szakmai bemuta-
tó foglalkozásokat is tartok, akár kicsiknek, 
akár felnőtteknek. Munkám felekezetközi, 
az emberhez, a családokhoz, az érdeklő-
dőkhöz szól.

Fafaragás Varga Zoltánnal – 5-től 
105 éves korig. Interaktív kézműves foglal-
kozás – természetközeli tevékenységek, fú-
rás, faragás, barkácsolás – a család minden 
tagjának. Figyelemfejlesztő munkálkodás, 
lélekmélyítő beszélgetések. 

Greizer Miklós és Zsófi a missziós 
előadása – szerda este 9-től

Bemutatkozás: 
A csendes-óceá-
ni Vanuatun dol-
gozunk immár 7 
éve. Anyanyelvi 
bibliaismerettel és 
nyelvészettel fog-
lalkozunk, vagy 
ami sokkal inkább 
az elhívásunkhoz 
kapcsolódik: az a 

feladatunk, hogy a Tanna szigetén élő net-
vár népcsoport tagjainak mutassuk az utat 
Krisztushoz, aki az életünk Ura és Megvál-
tója. Tanítjuk a vanuatuiakat (és mi is ren-
geteget tanulunk tőlük), istentiszteleteket 
és gyerekórákat tartunk, nyelvi bizottság-
gal dolgozunk, partnereket keresünk, nyelvi 
elemzést végzünk, picit Bibliát fordítunk, 
hangfelvételeket készítünk, mindeközben 
pedig ikreinket otthonoktatás keretében ta-
nítjuk a magyar tananyagra. Hála az Úrnak 
a lehetőségért, hogy szolgálhatjuk Őt!

Átformálódás és megújulás

Szombat délután Szabó Iván lelkipásztor-
ral beszélget Kapocs Attila BalatonNET ko-
ordinátor a Késői Eső gyülekezet megúju-
lásáról. Hogyan válhat egy gyülekezet zárt, 
befelé forduló, sok szempontból egészség-
telen közösségből nyitott, befogadó, misz-
sziói szemléletű evangéliumi gyülekezet-
té? A nemzetközi statisztikák azt mutatják, 
hogy egy ilyen folyamat sikerének esélye 
rendkívül alacsony, mégis a Késői Eső Gyü-
lekezet esetében ez sikerült. Hogyan zajlott 
le az átalakulási folyamat, melyek voltak a 
főbb lépései? Milyen tanulságai vannak spi-
rituális, vezetéselméleti, pszichológiai szem-
pontból?

Időpont: 20-a szombat délután 4 óra. 
Helyszín: Balatonszemesi baptista imaház 
nagyterme.

Idén újra lesz NETBeach, amely a 
Hilltop Lakes Chapel, a ChristLife Ministries 
és a  Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet 
támogatásával valósul meg. 

Pontos hely a programfüzetben lévő tér-
képen található.

•••

Csütörtökön, pénteken és szombaton 
délután 2-től 5 óráig a szabad stran don



Koncert

PintérBéla
Helyszín: Balatonszemes, Reich Károly Általános Iskola  

tornacsarnok (Gárdonyi Géza utca 1.)

 A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2022. augusztus 20. (szombat),  21 óra


